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En wat vinden de
afdelingsbesturen?
Het KVLO-land is verdeeld in regio’s. Die hebben allemaal hun eigen bestuur.
Natuurlijk hebben we al die afdelingsbesturen aangeschreven met het verzoek
enkele vragen te beantwoorden.
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De vragen die we hebben gesteld waren
1 Wat is jullie verjaardagswens voor de
KVLO?
2 Verandert je beroep de komende jaren en
welke richting gaat het uit?
3 H
 oe zie je de rol van de afdeling in de toekomst?
De een deed het uitgebreider dan de andere. En
van enkele afdelingen gaven meerdere bestuursleden respons. Hier volgt een overzicht van de
antwoorden van de afdelingen.

Hilbert Lamers

Rijk van Nijmegen, voorzitter Hilbert Lamers: “Mijn
verjaardagswens voor de KVLO is een bruisende,
betrokken, naar de toekomst gerichte innovatieve vereniging te blijven waarbij het leven lang
bewegen van een ieder centraal blijft staan. Laten
we dit met de openheid, betrokkenheid en het
enthousiasme doen waarop dit op dit moment
door iedereen wordt gedaan. Alleen dat is al een
verjaardag waard, wat een inzet en betrokkenheid
van alle vrijwilligers, medebestuurders door het
hele land, fantastisch. Op naar de 300 jaar!
Het beroep zal altijd aan veranderingen onderhevig
zijn, de actuele activiteiten zullen altijd ontplooid
moeten worden, net zoals dat op dit moment wordt
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gedaan. De basis van ons vak zal zolang de schoolstructuur niet verandert hetzelfde
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samenwerking met combinatiefunctionarissen, een samenwerking met verenigingen in combinatie met gemeente en scholen. We zullen hierdoor te maken krijgen (dat hebben we al) met
meerdere beroepsfunctionarissen die met hetzelfde achterliggende doel proberen de deelnemer te enthousiasmeren, te stimuleren en te laten leren in de les, lichamelijke opvoeding/
bewegen/sport/voetbal/tennis/bossabal/……….., met als doel de deelnemer een leven lang
te laten bewegen. Is dat een ander doel dan 150 jaar terug? We zullen het zien over 150 jaar!
Wat mij betreft mag de rol van de afdeling wat meer geprofessionaliseerd worden! Maak
gebruik van je talenten in de afdeling, zorg voor een afvaardiging in een wat groter
district, organiseer regionale studiedagen samen met de afdeling en de hogeschool in de
buurt, trek hierin gezamenlijk op en maak gebruik van locale expertise.
Maak van je afdelingen kennispraktijken waar leden terecht kunnen voor vragen die,
doordat je in je afdeling heel goed op de hoogte bent van de ins en outs, makkelijk kunnen worden opgelost.
Waardeer de afdeling en alle vrijwilligers die hierin actief zijn want dat is heel bijzonder!
Op naar 2162!!! Een leven lang bewegen!”.
Drenthe, secretaris Michiel van Zanten: ”Naast het grote draagvlak dat
wij al hebben binnen de politiek en de samenleving, hoop ik dat er nu
eens écht een keuze wordt gemaakt door de politiek. Zaken die echt
belangrijk zijn in het leven, waaronder verantwoord bewegen, moeten
nog meer aandacht krijgen en gegund worden aan ieder mens.
Als mensen sporten, voelen ze zich goed. Als mensen zich
Michiel van Zanten
goed voelen, ... vul het zelf maar in!
Meer en meer blijkt bewegen nóg belangrijker te zijn voor ons
dan we altijd al dachten. De twee keer per week een half uurtje sporten in de gymzaal
is lang niet genoeg. Als vakleerkracht LO moeten we meer en meer andere collega’s,
ouders, sportverenigingen, gemeenten en wie dan ook zien te overtuigen dat we met
zijn allen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van kinderen. Goed en veel bewegen is
daar een belangrijke peiler van.
De afdeling moet in de toekomst een spil zijn van en voor de leden. Bijscholingen,
vragen, ondersteuning, verbinden, etc... De afdeling moet het allemaal met elkaar gaan
doen. Positief en uitdagend!”.
Leiden e.o. “Eindelijk de grens van 10.000 (student)leden passeren. Het beroep van
docent bewegen & sport verandert voortdurend. In beweging blijven (innovatief,
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creatief) en de blik naar buiten richten (breedte en toekomst) is een
noodzakelijk goed.
De afdeling heeft goed contact met haar leden (live en via (sociale)
media) en met elkaar stimuleren ze bewegingsbelangen van jeugdigen (onderwijsinhoudelijk en politiek)”.
Noord-West Veluwe, secretaris Jos Rijpert: “Dat de vereniging nog
eens 150 jaar een verbindende factor blijft tussen leden, het steeds
breder wordende werkveld van sport en bewegen en de hopelijk
steeds ‘sportiever’ wordende overheid.
Steeds meer opvoedende taken worden de scholen binnengebracht,
de overheid trekt zich steeds verder terug en ouders leggen steeds
meer bij de scholen neer. Ik hoop dat wij hier met z’n allen voldoende
tegenwicht aan kunnen geven zodat het geven van sport en bewegen
onze passie en onze hoofdtaak kan blijven.
De afdelingsleden informeren over allerlei sportieve zaken die voor
hen interessant zijn als persoon en/of als vakdocent sport en bewegen, hen samenbrengen bij sportieve activiteiten en het onderling
uitwisselen van ervaringen uit het werkveld”.
Noord-West Veluwe, voorzitter Reinier
Teekens: “Een behouden aankomst in
het jaar 2162. Bewegingsonderwijs zal
meer en meer samenwerken met lokale
sportverenigingen en nationale sportbonden zullen zich meer willen manifesteren
in het onderwijs. Bewegingsonderwijs
zal zich meer (moeten) gaan richten op
maatschappelijke trends als een gezonde
leefstijl maar ook op het binnenhalen van
Reinier Teekens
de Olympische Spelen.
Een leraar (m/v) in het PO en VO zal meer
een opvoeder worden omdat ouders meer zullen overlaten aan het
onderwijs. Het zal schraler worden in het onderwijs zowel wat betreft
salaris als middelen en huisvesting omdat Europa de concurrentie niet
aankan met China en India. Dat moet ons inventiever maken om onze
doelen te halen.
De rol van de afdeling wordt die van verbindende factor tussen de
leden en de vereniging”.

Geke Versprille

Noord-West Veluwe, lid Geke Versprille: “Op
naar de volgende 150!! Laten we dat met
z’n allen realiseren!
De behoefte aan beweging blijft, de invulling zal zeker veranderen. Denk alleen maar
aan de invloed van de digitalisering...
De afdeling is ontmoetingsplaats van
vakgenoten en voor uitwisseling van ervaringen”.

West-Brabant, penningmeester Piet van Dortmont: “Mijn verjaardagswens voor de KVLO is dezelfde als waarvoor de KVLO zich al jaren
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inzet: gedegen en verantwoorde ondersteuning om waar dan ook het
vak lichamelijke oefening te promoten en verder uit te diepen. Tot nu
toe is dat aardig gelukt, maar we zijn er nog niet. Het beroep van het
DB is wel de laatste tijd aan het veranderen omdat we reeds jaren
met pensioen zijn. Toch blijven wij trouw met hart en ziel de belangen behartigen van onze vakbroeders. Wij zijn niet meer actief in het
werkveld aanwezig, maar we volgen nog steeds met grote belangstelling de werkomstandigheden van onze collega’s. Onze visie is: hef
de afdelingen op, voeg een aantal afdelingen tezamen tot een Regio.
Dat heeft de volgende voordelen: Je krijgt mensen in het bestuur die
nog daadwerkelijk in het werkveld staan. Je krijgt jonge enthousiaste
collega’s die hun schouders ergens onder willen zetten.
Je haalt uit de bestaande afdelingen mensen die ons vak beter kunnen promoten, omdat vaak de oude, zittende bestuursleden uitgeblust zijn en niet meer exact kunnen inspelen om de wensen van de
werkende mensen in het veld”.
West-Brabant, voorzitter Jules van der
Horst: “Ik wens voor de KVLO dat iedereen
die zich bekommert om ‘goed leren bewegen’ een bijdrage levert aan de kracht van
de KVLO door actief te reageren naar de
afdelingsbesturen, mee te doen aan activiteiten, scholingen en ontmoetingen, ons
vakblad te lezen en trots te zijn op deze
beroepsgroep en haar organisatie. Maar
Jules van der Horst
vooral wens ik de KVLO toe dat alle lesgevende leden van de KVLO hun vakorganisatie dragen door zich te gedragen als competente en geregistreerde
leraren en leraressen in dit prachtige vakgebied.
Als postactieve leraar blijf ik bij de KVLO en zal ik, waar ik dat kan als
vrijwilliger, een bijdrage leveren aan ‘goed leren bewegen’. Op de
eerste plaats zullen, naar ik hoop, de afdelingen de verbinding leggen
tussen de individuele leden door het faciliteren van netwerken en
vervolgens, als zij die rol waarmaken, voor de KVLO mede de koers
bepalen”.
De Graafschap, secretaris Peter Heldoorn: “Dat de KVLO nog eens 150
jaar actief het belang van sport en bewegen in de samenleving kan
uitdragen. Dit door sport en bewegen breed te stimuleren en ons vak
in het vakkenpakket van alle scholen in Nederland te blijven integreren. Het beroep zal wel gaan veranderen in de aankomende jaren.
Naast het feit dat we de kinderen goed leren bewegen, zich breed
laten oriënteren naar hun mogelijkheden op het gebied van bewegen
en wij hen van sociale vaardigheden bijbrengen in het belang van
een zorgeloze toekomst vol beweging, zal ons beroep zich ook meer
gaan toespitsen op het ontwikkelen van een gezonde levensstijl.
Onze afdeling zal in de toekomst nog zorg willen dragen voor het
doorgeven van de informatie van het hoofdbestuur en andersom de
mening van de afdeling verkondigen aan het hoofdbestuur. Verder
zal de afdeling activiteiten en clinics willen blijven verzorgen voor de
afdelingsleden om op de hoogte te blijven van de laatste trends en
de kennis die we hebben samen te delen”. �❚
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